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o. s. Semiramis v roce 2006o. s. Semiramis v roce 2006

Centrum Centrum 
primprimáárnrníí
prevenceprevence

KK--centrum centrum 
NymburkNymburk

CentrumCentrum
terteréénnnnííchch
programprogramůů Centrum Centrum 

drogových drogových 
sluslužžeb ve veb ve věězenzeníí

KK--centrum centrum 
MladMladáá BoleslavBoleslav



Pomáháme lidem při řešení jejich 
problému s drogou a zároveň se 
tomuto problému snažíme svými 

aktivitami na území Středočeského 
kraje předcházet.

PoslPosláánníí organizaceorganizace



Nejen Nejen ččííslasla

•• VysokVysokáá ččíísla ve statistiksla ve statistikáách jech ješšttěě nezarunezaruččujujíí
vysokou kvalitu poskytovaných sluvysokou kvalitu poskytovaných služžeb.eb.

•• ZajZajíímavmaváá data data –– popoččty odkazty odkazůů do ldo lééččby; by; -- popoččty ty 
individuindividuáálnlníích a rodinných poradenstvch a rodinných poradenstvíí
dlouhodobdlouhodobéého charakteru /delho charakteru /delšíší nenežž 3 setk3 setkáánníí/; /; 
daldalšíší rozvoj jirozvoj jižž poskytovanposkytovanéé sluslužžbyby……



Centrum primCentrum primáárnrníí prevenceprevence

CO DCO DĚĚLLÁÁ::
•• Programy dlouhodobProgramy dlouhodobéé primprimáárnrníí prevenceprevence
•• PreventivnPreventivníí servis poskytovaný servis poskytovaný šškolkoláám, kterm, kteréé jsou zapojeny      jsou zapojeny      
do dlouhodobých programdo dlouhodobých programůů

•• PoradenstvPoradenstvíí šškolkoláám a m a šškolským zakolským zařříízenzeníím ohlednm ohledněě rizikovrizikovééhoho
chovchováánníí dděěttíí a mla mláádedežžee

•• JednorJednoráázovzovéé informativninformativníí besedy pro dbesedy pro děěti a mlti a mláádedežž
•• JednorJednoráázovzovéé informativninformativníí besedy pro odbornou i laickou       besedy pro odbornou i laickou       
veveřřejnostejnost

ČČÍÍSLA:SLA:
•• 52 52 šškol a kol a šškolských zakolských zařříízenzeníí, 6 okres, 6 okresůů, 30 m, 30 měěst a obcst a obcíí
•• Cca 6000 dCca 6000 děěttíí a mladých lida mladých lidíí, v, věěttššina v dlouhodobých ina v dlouhodobých 
programech (7,5 panelprogramech (7,5 paneláákkůů, 10 pater, 4 rodiny na pat, 10 pater, 4 rodiny na patřře, e, 
po 4 lidech v rodinpo 4 lidech v rodiněě, 5 vchod, 5 vchodůů))



PreventivnPreventivníí servis poskytovaný servis poskytovaný šškolkoláám, m, 
kterkteréé jsou zapojeny do dlouhodobých jsou zapojeny do dlouhodobých 
programprogramůů

PREVENTIVNPREVENTIVNÍÍ SERVIS:SERVIS:

•• PoradenstvPoradenstvíí šškolkoláám ohlednm ohledněě rizikovrizikovéého chovho chováánníí

•• PoradenstvPoradenstvíí a asistence ohledna asistence ohledněě MinimMinimáálnlníího preventivnho preventivníího ho 
programuprogramu

•• PoradenstvPoradenstvíí ohlednohledněě zzíískskáávváánníí finanfinanččnníích prostch prostřředkedkůů

•• SetkSetkáávváánníí šškolnkolníích metodikch metodikůů prevenceprevence

•• Tvorba sociTvorba sociáálnlníí ssííttěě



MarkMarkééta Exnerovta Exnerováá, DiS., DiS.

VedoucVedoucíí Centra primCentra primáárnrníí prevenceprevence

Adresa:Adresa:
VelkVelkéé Valy 995Valy 995
288 02, Nymburk288 02, Nymburk

Telefon:Telefon:
+420 723 179 409+420 723 179 409

Email:Email:
prevence@osprevence@os--semiramis.czsemiramis.cz

Web:Web:
www.oswww.os--semiramis.czsemiramis.cz



KK--centra NBK a MBcentra NBK a MB

CO DCO DĚĚLLÁÁ::
•• SniSnižžovováánníí rizik, vyplývajrizik, vyplývajííccíích z uch z užžíívváánníí NLNL
•• PoradenstvPoradenstvíí uužživatelivatelůům, rodinm, rodináám, blm, blíízkzkéému i mu i šširokirokéému okolmu okolíí
•• VýmVýměěnný program injeknný program injekččnníího materiho materiáálulu
•• Soc. i zdrav. stabilizace /hygienický a potravinový servis/Soc. i zdrav. stabilizace /hygienický a potravinový servis/
•• Motivace k lMotivace k lééččbběě a jeja jejíí zprostzprostřředkovedkováánníí
•• KrizovKrizováá intervenceintervence

ČČÍÍSLA:SLA:
•• NBK NBK –– cca 230 klientcca 230 klientůů, 20.000 ks , 20.000 ks injinj. materi. materiáálulu
•• MB MB –– cca 100 klientcca 100 klientůů, 15.000 ks , 15.000 ks injinj. materi. materiáálulu
•• ZajZajíímavmaváá data data –– 40 klient40 klientůů uužživatelivatelůů v dlouhodobv dlouhodobéém m indind..
kont.; 62 odkazkont.; 62 odkazůů do zado zařříízenzeníích nch nááslednslednéé ppééčče /le /lééččba, ba, detoxydetoxy,,
zdrav. zazdrav. zařř., asistence apod./; 23 rodin v dlouhodob., asistence apod./; 23 rodin v dlouhodobéém kont.m kont.



Centrum terCentrum teréénnnnííchch
programprogramůů
CO DCO DĚĚLLÁÁ::
•• SniSnižžovováánníí rizik, vyplývajrizik, vyplývajííccíích z uch z užžíívváánníí NL v pNL v přřirozenirozenéémm
prostprostřřededíí jejich ujejich užživatelivatelůů

•• VýmVýměěnný program injeknný program injekččnníího materiho materiáálulu
•• Monitoring rizikových lokalit mMonitoring rizikových lokalit měěst a obcst a obcíí, sb, sběěr odhozenr odhozenéého ho 
injinj. materi. materiáálulu

•• ZprostZprostřředkovedkováánníí kontaktu se zakontaktu se zařříízenzeníím nm nááslednslednéé ppééččee
•• ÚÚzkzkáá spoluprspoluprááce s mce s měěstskými stskými úúřřady a Kady a K--centrycentry

ČČÍÍSLA:SLA:
•• CTP CTP –– 10 m10 měěst, cca 350 klientst, cca 350 klientůů, 36.000 ks , 36.000 ks injinj. materi. materiáálulu
•• ½½ na na ½½ S a P; prS a P; průůmměěrný kontakt 20 rný kontakt 20 min.min.

VÝZNAMNVÝZNAMNÉÉ UDUDÁÁLOSTI:LOSTI:
•• RozRozšíšířřeneníí do regionu Mladoboleslavsko; podpora EUdo regionu Mladoboleslavsko; podpora EU



Centrum drogových sluCentrum drogových služžebeb
ve vve věězenzeníí

CO DCO DĚĚLLÁÁ::
•• IndividuIndividuáálnlníí aktivity pro odsouzenaktivity pro odsouzenéé (info. servis, poradenstv(info. servis, poradenstvíí,,
zprostzprostřředkovedkováánníí llééččbyby……))

•• SkupinovSkupinovéé aktivity pro odsouzenaktivity pro odsouzenéé (semin(semináářře, besedy)e, besedy)
•• PoradenstvPoradenstvíí pro osoby blpro osoby blíízkzkéé
•• VzdVzděělláávváánníí personpersonáálu Vlu Věěznice znice JiJiřřiceice

ČČÍÍSLA:SLA:
•• CDSV CDSV –– cca 230 klientcca 230 klientůů
•• PoPoččet odsouzených v individuet odsouzených v individuáálnlníím kontaktu m kontaktu -- 5050
•• PoPoččet odsouzených, kteet odsouzených, kteřříí po výstupu z výkonu trestu nadpo výstupu z výkonu trestu nadáálele
vyuvyužžíívajvajíí sluslužžeb o. s. Semiramis eb o. s. Semiramis -- 1818



ZmZměěna imagena image

•• ProfesionalitaProfesionalita

•• KvalitnKvalitníí PR velkPR velkéé organizace, odbornost po vorganizace, odbornost po vššech strech stráánknkááchch

•• Rovnocennost v jakRovnocennost v jakéémkoliv partnerstvmkoliv partnerstvíí

•• PlnohodnotnPlnohodnotnáá sluslužžba /princip nabba /princip nabíídky a poptdky a poptáávky, prodejvky, prodej
sluslužžebeb……//



Limity a problLimity a probléémymy
vs. dalvs. dalšíší rozvoj slurozvoj služžebeb

•• KvalitnKvalitníí a kvalifikovaný persona kvalifikovaný personááll

•• FinanFinanččnníí prostprostřředkyedky

•• Je jeJe ješšttěě spousta sluspousta služžeb a programeb a programůů, kter, kteréé STK a jeho okolSTK a jeho okolíí
potpotřřebuje a mebuje a můžůže me míít t –– komplexnkomplexníí ssííťť sluslužžeb v oblasti eb v oblasti 
prevence NL /ambulance, dolprevence NL /ambulance, dolééččovacovacíí centrum, drogovcentrum, drogovéé
agenturyagentury……//



PodPoděěkovkováánníí

•• KKÚÚ StStřředoedoččeskeskéého kraje, za hlavnho kraje, za hlavníí podporupodporu

•• StStáátntníímu aparmu aparáátu /RVKPP, MPSV, Mtu /RVKPP, MPSV, MŠŠMTMT……//

•• Lidem na mLidem na měěstech a obcstech a obcíích, se kterými aktivnch, se kterými aktivněě
spolupracujeme /majspolupracujeme /majíí hlavu na sprhlavu na spráávnvnéém mm mííststěě –– Brandýs,Brandýs,
ČČeleláákovice, Nymburk, Mladkovice, Nymburk, Mladáá Boleslav, Milovice, BenBoleslav, Milovice, Benáátky n.J./tky n.J./

•• KolegynKolegyníím a kolegm a kolegůůmm



Pozdrav z NymburkaPozdrav z Nymburka

Ahoj tady Pavel, vAhoj tady Pavel, vššechny Vechny Váás s 
zdravzdravíím.m.



OtOtáázky a odpovzky a odpověědidi……



DDĚĚKUJI ZA POZORNOSTKUJI ZA POZORNOST
a pa přřeji peji přřííjemný zbytek dnejemný zbytek dne

KONTAKT:KONTAKT:

Miroslav Zavadil, DiS.Miroslav Zavadil, DiS.
MMíístopstopřředseda o. s. Semiramisedseda o. s. Semiramis

tel.: +420 606 365 338tel.: +420 606 365 338
email: email: mirekmirek@os@os--semiramis.czsemiramis.cz

web: www.osweb: www.os--semiramis.czsemiramis.cz


